
 
Greve Golfklub 

    Bestyrelsen 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 8, møde den 13. december 2013 

 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 

Inge Larsen 

Stig Person 

Frank Adrian 

Claus Lindqvist 

Jørgen Gotfredsen 

 

Fraværende 
Tino Petersen 

Roland Pedersen, kom senere 

 

 

1. Mødets åbning kl. 14.00. 

Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 

 

2. Siden sidst. 
Mødereferat nr. 7 fra møde den 24. oktober godkendt uden 

bemærkninger. 

Ingen bemærkninger til Nyhedsbreve og Klubnyt. 

Opfølgning på indlevering af scorekort af hensyn til hcp. drøftet. 

 

3. Intern drøftelse. 
Fremtidsmødet er planlagt til torsdag den 9. januar kl. 17.00 – 23.00.  

Fk-c sørger for mødested, formentlig i Karlslundehallerne. 

Fk-c og Inge leverer materialer og dagsorden over mødets hovedopgaver. 

Kontraktforhandlinger med ejerne om fremtidige klubaftaler m.v. 

gennemføres af Inge, Fk-c og Stig, mødet udsat til 17. december. 

Alle trøjer til ledere og hold udleveres nu til viderefordeling af Th. 

Schønnemann, Edith K-C og Frede K-C. 



Thomas Kiel Larssons udspil/forslag til afvikling af en ”Linksuge” i uge 

29 (samtidig med The Open) har bestyrelsen sagt ja tak til. Det er midt i 

ferietiden, hvorfor der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe samt 

laves aftaler med klubberne i klubben om deres deltagelse på deres 

normale ugedage. 

Fk-c gav en orientering om status på tilbygningen til klubhuset. 

Byggeandragende sendes til Greve Kommune i starten af januar 2014. 

Div. andre emner drøftedes. 

 

4. Faste udvalg. 

 
A. Samarbejdsudvalget. P.t. ingen bemærkninger. 

Næste møde 17. decb. 

 

B. Driftsudvalget. P.t. ingen bemærkninger. 

Næste møde 17. decb. 

  

C. Turneringsudvalget.  
Aktivitetsplanen for 2014 er nu på plads og kan lægges på 

Hjemmesiden (Inge).  

Turneringsbetingelser for årets turneringer skal snarest lægges ind i 

Golfboks. Tidsplan og personer besluttes på næste bestyrelsesmøde 

den 21. januar 2014.  

I kursus om nyt turneringsmodul i Golfbox den 24/02 i Sorø 

deltager 4 fra udvalget. Herudover skal findes yderligere 4 til 

kurset den 24/02. En del af de 8 skal efterfølgende fungere som 

superbrugere i modulet. Fk-c tilmelder nu.  

25 tilmeldte til Cross Country juleturneringen med efterfølgende 

æbleskiver den 15/12, Invitation skal næste år udsendes tidligere. 

 

D. Juniorudvalget. Claus L’s fremsendte udspil efter DGU 

konferencen i november havde positivt været drøftet i PR udvalget. 

          Udvalgets ønske om budgetændringer godkendt.  

          Der skal etableres bedre sociale forbindelser til voksne spillere.  

          Der stiles imod 2 hjælpere til hver træning, hvorfor der undersøges     

          interesse for deltagelse i et  hjælpetrænerkursus i DGU regi ( for  

          forældre og andre som hjælpere). Drøftes med Magnus inden  

          sæsonstart.  

          Der etableres en alders relateret træning fra sæsonstart.  

          Der er modtaget mail om juniorernes liv i klubben. Udvalget, Inge    

          og Fk-c tager hånd om problemet.  

          Udvalget udvides med Andreas Nygaard Pedersen. 

 



E. Begynderudvalget. Barsler med nyt oplæg med påtænkte visioner 

vedr. udvalgsarbejdets form og indhold – herunder vedr. faddere og 

golfkørekortet. Sendes til bestyrelsen samt Stine og Magnus til 

kommentarer.  

Der foreslås en startpakke til begyndere ( har været drøftet i PR 

udvalget ).  

Der ønskes egen stand på Golfens Dag – godkendt. 

 

F. Eliteudvalget.  
Danmarksturneringens puljeinddeling for alle 4 hold er på plads.  

Regionsgolf : Der er tilmeldt i B, C og D rækken samt i Senior B. 

 

G. Regel – og Handicapudvalget.  

Årsrevision planlægges ellers ingen bemærkninger. 

 
H. Økonomiudvalg.  

Det udsendte referat taget til efterretning. 

 

5. Sæson – planer og forløb.  
     Ingen bemærkninger end allerede drøftet. 

 

6. PR udvalget.  
Referat udsendt den 10/12 2013. Bestyrelsen imødeser de mange 

initiativers gennemførelse. 

 

 

7. Økonomi.  
Budgetoversigt taget til efterretning - Budgettet holdes.  

Medlemsstatus i decb. 2013 på ca. 840 medlemmer – inkl. de ca 70 

gennem hele 2013 udmeldte 70 medlemmer. 

 

8. Greve Kommune.  

Vedr. skolereformen – ved foreningers deltagelse skal der laves aftaler 

med skolelederne, lærerne og klubben. Fk-c overordnet kontaktperson 

i.t.v.  

Det må forventes at kommunen/skolerne vil kunne betale for omkost- 

ningskrævende faciliteter, undervisning m.v.  

 

9. Logo.  
Brugen af det nye ændrede (og nu både røde og hvide) sker 

fremadrettet løbende, når det er praktisk og i overensstemmelse med 

aftalen om det nye forenklede logo.. 

 



10. Hjemmesiden.  
Drøftet på det nyligt afholdte PR møde (se referat herfra) 

 

11. Lokaleforhold. 

Nyt tidsbestillings- og Greenfeebetalingssytem indkøbt og igangsat.  

Betjeningen i Cafeen bliver reduceret kraftigt pr. 1. januar. 

Det nye klubhus drøftet ovenfor under pkt. 3. 

 

12. DGU.  
Der henvises til flere emner og områder i de seneste udgaver af 

DGU’s klubnyt. 

 

13. Klubber i klubben.  

Dameklubben: Kampvalg om bestyrelses og suppleantposter på 

Generalforsamlingen den 12. november.  

Herreklubben: Generalforsamling i jan./febr.  

Seniorklubben har 110 medlemmer pr. 31.12.2013 

 

14. Næste møder.  
Fremtidsmøde torsdag den 09/01 og næste bestyrelsesmøde nr. 1 i 

2014 tirsdag den 21/01 – begge møder med start kl. 17.00. 

 

15. Mødets afslutning.  
Tak fra formanden for et konstruktivt møde og for samarbejdet i 2013 

som helhed.  

Og så til noget helt andet. Julefrokost med ejerkredsen. 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen                            Jørgen Gotfredsen 

            Formand                                                     Referent 


